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Upptäck D810
Utnyttja kraften i 36,3 effektiva megapixlar till alla möjliga motiv. Med D810 sätter Nikon en ny

enklare att ta skarpa bilder med utsökt precision i högsta upplösning. Med den extrasnabba

standard för bildkvalitet med D-SLR-kameror, både för stillbilder och film. Den helt nya bildsensorn

serietagningen på upp till 5 bps i FX-format och upp till 7 bps i DX-format, går det att använda hög

i FX-format arbetar tillsammans med bildhanteringssystemet EXPEED 4 för att leverera bilder med

upplösning i fler situationer än någonsin. Om du hellre jobbar med rörliga bilder kan du filma i

en klarhet som överträffar till och med D800/D800E och med otroligt stort dynamiskt omfång med

1 080/60p, med starkt reducerat brus och minskade moaréeffekter. Oavsett om du tar stillbilder

lågt brus. Enastående exakt autofokus och betydligt reducerade interna vibrationer gör det

eller filmar, i starkt ljus eller mörker, är detta kameran som levererar ditt nästa mästerverk.

Fånga exakt rätt ögonblick med upp till 7 bps1
1 I DX-format, tillsammans med batteripacket MB-D12 och en annan strömkälla än EN-EL15-batteriet.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Exponering: [A]-läge, 1/8 000 sek., f/5,6
• Vitbalans: Direkt solljus
• Känslighet: ISO 800
• Picture Control: Mättade färger
©Lucas Gilman

Upplev ultimat bildkvalitet från ISO 64

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Exponering: [M]-läge, 1/10 sek, f/11
• Vitbalans: Auto
• Känslighet: ISO 64
• Picture Control: Mättade färger
©Lucas Gilman

Släpp loss känslan av djup med den nya bildsensorn och EXPEED 4

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Exponering: [M]-läge, 1,6 sek.
(elektronisk slutare för främre ridå), f/5
• Vitbalans: Färgtemperatur inställd på 5 500 K
• Känslighet: ISO 64
• Picture Control: Standard
©Shinichi Sato

Licensierat av TOKYO TOWER

EXPEED 4: snabb datahantering
Det höga dataflödet från bildsensorn i
D810 kräver en avancerad processor. Därför
är D810 utrustad med den senaste
bildprocessorn EXPEED 4 som utför
komplicerade uppgifter betydligt snabbare
än föregångaren. Denna utökade kraft ger
dig mer högupplösta bilder och filmer
i 1 080/60p, snabbare serietagning med
upp till 5 bps i FX-format och upp till 7 bps
i DX-format. 2 Avancerade nya algoritmer
reducerar bruset i hela känslighetsområdet,
för enastående klarhet och jämnare
tonövergångar med härlig känsla av djup.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Exponering: [M]-läge, 1/125 sek., f/4
• Vitbalans: Färgtemperatur inställd på 4 760 K • Känslighet: ISO 64
• Picture Control: Jämn (används i efterbehandlingen)
©Miss Aniela
Fotografiet är retuscherat med programvara från tredje part

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Exponering: [A]-läge, 1/13 sek, f/6.3 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Standard

©Lucas Gilman

Ny design med fokus på bästa bildkvalitet

Upp till 7 bps
Den snabbhet och flexibilitet med vilken
D810 kan fånga snabbrörliga motiv ger nya
spännande möjligheter till högupplösta
bilder. Även i helskärmsläge kan du ta bilder
i full upplösning med upp till 5 bps utan att
kompromissa. Om situationen kräver det
kan du även fotografera i upp till 6 bps i 1,2×
beskärningsläge samt upp till 7 bps i DXformat.2 Fina detaljer eller snabba rörelser,
denna mångsidiga 36,3-megapixelkamera
klarar allt.

Fantastiska motiv kräver en fantastisk kamera. Fina detaljer och ytor, livfulla färger och
snabba rörelser: D810 fångar allt detta med oöverträffad äkthet. Du har aldrig tidigare sett
sådan bildkvalitet från en Nikon-kamera, det är en helt ny fotografisk standard.

Helt ny bildsensor: detaljrika bilder från ISO 64
Utöka din fotografering till nya områden. Den omarbetade
bildsensorn i D810 fångar in mer ljus och detta är också
den första kameran från Nikon med en grundkänslighet
på ISO 64. Denna överlägsna känslighet ger renare, mer
väldefinierade bilder när du fotograferar i starkt ljus, och
du kan fotografera med upp till ISO 12 800 eller utöka

omfånget från motsvarande ISO 32 till 51 200. Men
vänta, det kommer mera. Sensorn behöver inget optiskt
lågpassfilter och samarbetar med Nikons bild 
hanteringssystem EXPEED 4 för att leverera otroligt
skarpa stillbilder och filmer som inte liknar någonting
annat du sett från en D-SLR-kamera.

D810

Konventionell modell

Mikrolinser
Fotodioder

Fotodioderna samlar in mer ljus
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Begreppsdiagram

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Exponering: [M]-läge, 1/2 000 sek., f/5,6 • Vitbalans: Auto 1
• Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Standard
©Lucas Gilman

2 I DX-format, tillsammans med batteripacket MB-D12 och en
annan strömkälla än EN-EL15-batteriet.
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Picture Control fortsätter utvecklas
Oavsett om du tar stillbilder eller filmar utgör andra
generationen av Nikons Picture Control-system en
ovärderlig uppsättning verktyg, både före och efter
tagningen. En särskild knapp på kamerahuset öppnar
Picture Control-menyn och ger dig exakt kontroll över
skärpa, kontrast, ljushet, nyans och mättnad. Nu kan du

skräddarsy dina bilder i
mindre steg om 0,25 3 och
ljusheten kan justeras inom
ett bredare intervall på ±1,5.
3 Med undantag för Snabbjustering.

Bättre kontroll över parametrar
i steg om 0,25

Porträtt

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Exponering: [A]-läge, 1/250 s (elektronisk slutare för främre ridå), f/11
• Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Standard

©Hisao Asano

Tänjer på gränserna för högupplöst fotografering

Mättade färger

Monokrom

©Hisao Asano

Ny inställning, Klarhet
lilla extra. Du kan även använda Klarhet åt rakt motsatt
håll för att producera bilder med en mjukare, mer
impressionistisk känsla.

Den nya inställningen Klarhet lägger fokus på, eller
reducerar, skärpan i bilderna genom att justera lokala
kontraster. Använd den här inställningen för att öka djupet
och dramatiken i landskapsbilder eller ge porträtt det där

Att få ut allt från en kamera med många megapixlar kräver en teknisk förfining som sträcker sig utöver
bildkvalitet. D810 har konstruerats för maximal pålitlighet och bildstabilitet och är en mångsidig och
konsekvent kamera. Med autofokusprestanda i toppklass, reducerade mekaniska vibrationer och Picture
Control 2.0 är det här en kamera som klarar av allt du kan kräva.

Ultimat högupplöst precision
Fotografier med många megapixlar kräver knivskarp fokus,
något som D810 uppnår genom en oöverträffad kontroll
över fokusen. Multi-CAM 3500FX 51-punkters AF-system
som kan ställas in på 9 punkter, 21 punkter eller 51 punkter

och en känslighet ned till -2 EV (ISO 100, 20 °C). Nikons nya
funktion Grupperat AF-område ger snabb motividentifiering
och bättre isolering från bakgrunden, även i mer
komplicerade ljusförhållanden.

De minskade mekaniska vibrationerna bevarar varje liten detalj
Mekaniska vibrationer, även mycket små sådana, kan ha bety
dande inverkan på bilder med många megapixlar. Därför är
D810 utrustad med en ny konstruktion för slutare och spegel
hus samt elektronisk slutare för främre ridå. Slutar- och
spegelmekanismen stabiliserar bilden i sökaren och ger mini
mal blackout vid snabb serietagning. När du aktiverar den nya
12

elektroniska slutaren för främre ridå reduceras risken för
mikrooskärpa även i de minsta
detaljerna genom att risken för
interna vibrationer vid expone
ringen minimeras.

Klarhet -4

Klarhet 0

Klarhet +4

©Hisao Asano

Picture Control Jämn
Använd den nya inställningen Jämn om du verkligen vill ha
fria händer i efterbehandlingen. Jämfört med Neutral
behåller Picture Control-inställningen Jämn alla detaljer
och all information om tonövergångar i både högdagrar

och skuggor. Även efter justeringar i efterbehandlingen
minskar du risken för utfrätning i högdagrar och skuggor
samt färgmättnad.
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Omfattande ISO-intervall
Du kan ställa in känsligheten från ISO 64 och ända upp till
motsvarande ISO 51 200 när du filmar i [M]-läge, och med
den automatiska ISO-funktionen kan du ställa in de högsta
ISO-inställningarna du vill arbeta med. EXPEED 4 minimerar

Frihet i filmskapandet
En hel värld av möjligheter för filmare väntar. Alla förbättringar av bildkvaliteten och
användbarheten hos D810 gör, i kombination med det kompakta kamerahuset, även de mest
krävande filmare nöjda. Filmsekvenser blir utsökta i hög upplösning, med enastående skärpa och
jämna tonövergångar. Och tack vare tillgången till hundratals NIKKOR-objektiv, såväl äldre som
nya, har du allt du behöver för att överföra din vision till film.

Praktfulla filmer i full HD-upplösning i upp till 60p
Det känns utvecklande och befriande att filma med en
kamera som är så kraftfull som D810. D810 ger dig
videokvalitet som överträffar föregångarna tack vare en
helt ny metod för signalbehandling som spelar in film i full
HD (1 080p) i 50p/60p (upp till 20 minuter4 ) med betydligt
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mindre brus, moaréeffekter och felaktiga färger.
Kamerans bildhanteringssystem EXPEED 4 ger mjuka
exponeringsövergångar och vackra färgtoner med jämnare
steg i en okomprimerad HDMI-signal.
4 Tjugo minuter med bildkvalitet inställd på hög.

bruset vid alla känslighetsnivåer och ger dig möjlighet att
fotografera med hög bildkvalitet i svagt ljus och fånga ljusa
motiv med härliga toner.

Stabil och förutsägbar exponeringsmätning
D810 har två nya mätningslägen för att skapa filmsekvenser
med jämna exponeringsövergångar. För motiv i mitten av
kompositionen ger centrumvägd mätning värden som inte

plötsligt ändrar ljushet. Högdagervägd mätning ger dig
möjlighet att fotografera motiv under spotlights utan att
högdagrarna fräts ut.

HiFi-ljudkontroll
De utökade alternativen för ljudkontroll innebär att D810 kan
leverera förbättrad ljudinspelning och mer flexibilitet. En
stereomikrofoningång och en ljudutgång gör det möjligt att
finjustera ljudnivåerna före inspelning. Du kan välja
ljudintervall (brett/röst) och minska vindbrus när du spelar in
med den inbyggda stereomikrofonen, vilket gör att du kan

uppnå klarare ljud i krävande
situationer.
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Kreativ flexibilitet
RAW storlek S: accelerera ditt arbetsflöde
För snabbare bildöverföringar och smidigare efter
behandling kan du använda Nikons nya filformat RAW
storlek S som ger jämna 12-bitars okomprimerade Nikon
NEF-filer.5 RAW storlek S har en fjärdedel av upplösningen
och halva filstorleken jämfört med okomprimerad RAW

Nytt läge för högdagervägd mätning
storlek L, utan att förlora RAW-formatets livfullhet och
formbarhet.

Försök fånga en balettdansös som uppträder under en
spotlight på en mörk scen iklädd vita kläder. Med
konventionell spotmätning kan även mycket erfarna
fotografer ha problem att undvika utfrätta högdagrar i den

här situationen. Nikons nya högdagervägda mätningsläge
justerar exponeringen automatiskt för att undvika utfrätta
högdagrar genom att prioritera de ljusare delarna i motivet.

5 Alternativen i kamerans inbyggda retuscheringsmeny kan inte användas.

Obegränsad serietagning
Ta spektakulära foton med ljusmålningseffekter med
D810:s obegränsade serietagning. Om du fotograferar i
serietagningsläget med en slutartid på 4 sekunder eller
längre kan du ta så många JPEG-bilder i hög kvalitet som
dina minneskort och din batteritid tillåter. Tack vare den
extremt korta tiden mellan varje exponering kan du med
hjälp av programvara från tredje part kombinera bilder
av stjärnor eller baklyktor så att de bildar vackra
ljuslinjeeffekter.

Delad zoomskärm: räta upp dina tagningar
Kontrollera linjering och skärpa med total precision tack vare
den delade zoomskärmen i Livevisning. Den här funktionen
ger dig möjlighet att jämföra två delar av bilden: Delarna
förstoras och visas på den delade skärmen i samma
förstoring. Funktionen aktiveras via kamerans P-knapp och
är ovärderlig om du tar t.ex. arkitektur- eller produktbilder.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Exponering: [A]-läge, 1/320 sek., f/5,6 • Vitbalans: Blixt • Känslighet: ISO 1 600
• Picture Control: Mättade färger
©Miss Aniela
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D810 ute i fält
Miss Aniela
Konst/mode
Jag gillar verkligen D810. Den har allting jag älskade hos D800E, fast ännu bättre. Skärpan i
detaljerna påminner om mellanformat men i kombination med ergonomin och användbarheten
hos en D-SLR. ISO 64 innebär att jag kan fotografera ute i starkt ljus utan att kompromissa
med bildkvalitet och dynamiskt omfång. Jag vill kunna göra vad jag vill med mina bilder, vilket
ofta innebär att tänja på pixlarna för att skapa en surrealistisk känsla. Mina bilder måste kunna
klara av en sådan oöm efterbehandling, något som bilderna från D810 gör.

Lucas Gilman
Äventyr/film
När jag fick hålla i en D810 för första gången gav den ett rejält, elegant och förfinat intryck.
Men det var inte förrän jag började fotografera som den verkliga magin uppenbarade sig. Det
finns en mättnad och en kvalitet i bilderna från D810 som jag aldrig sett tidigare. Detaljerna
och det dynamiska omfånget i alla bilder jag tog på surfare och kajaker när jag var på Island och
Hawaii är helt oöverträffade. Dessutom har den så snabb och smidig autofokus att jag kan
utnyttja min kreativitet för att fånga energin i ögonblicket. De bästa ögonblicken i snabba
sporter är över på en tusendels sekund och därför är det viktigt att jag kan lita på D810:s
autofokus och snabba serietagning till 100 procent.

”DREAM PARK” – en specialfilm i D-format, tagen med D810
Hisao Asano
Landskapsfoto
Att arbeta med D810 påminner mig om 4×5-kameran jag hade när jag började fotografera.
Genom att bekräfta fokus i Livevisning, ställa in kameran på Uppfälld spegel och använda den
elektroniska slutaren för främre ridå kan jag få lika skarpa eller till och med skarpare bilder. D810
passar perfekt i mina händer och den förvånansvärt tysta slutaren gör den mycket trevlig att
fotografera med. Med kameran inställd på ISO 64 påminner kvaliteten om fantastisk diafilm och
att justera parametrar som Klarhet i Picture Control känns som att byta mellan olika filmtyper:
Men med den här kameran blir det otroligt mycket enklare än tidigare för fotografer att få de
bilder de vill ha. D810 har öppnat upp nya möjligheter. Jag kan knappt vänta på att fortsätta
utforska dem.

Filmen Dream Park, som är skriven och regisserad av Sandro,
är en historia om inspiration och att följa sina drömmar. Några
kloka, inspirerande ord från Eshas mormor motiverar Esha att
försöka uppnå sina drömmar att bli filmregissör. Eshas
entusiasm smittar av sig på hennes vänner på lekplatsen och

leder till att deras barndomsdrömmar går i uppfyllelse. Den är
filmad helt med Nikon D810 och en uppsättning NIKKORobjektiv. Dream Park är en äkta filmupplevelse som tänjer på
gränserna för D-SLR-filmning.
Du hittar filmen här: http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, regissör
Shinichi Sato
Stadsvyer/arkitektur
Mina fotografier handlar om närvaro. Jag vill förmedla känslan av att faktiskt vara på plats. Jag
blev verkligen imponerad av D810:s förmåga att uppnå ett djup i bilden som är jämförbart med
storformat som 4×5, 8×10 och omvänd färgfilm som jag normalt sett arbetar med. Som
arkitekturfotograf uppskattar jag den delade zoomskärmen i livevisningsläget eftersom jag kan
utnyttja den för att få kameran perfekt i linje med de horisontella detaljerna på byggnaden.
Ändringarna i D810 kanske kan tyckas små, men de ger faktiskt radikala förbättringar. Det är
en mycket innovativ ny version.

Att filma Dream Park var jätteroligt: Med D810 fick vi så skarpa och vackra filmsekvenser att även scener i svagt ljus
såg fantastiska ut. Vi kunde uppnå en mycket romantisk och bioliknande känsla oavsett vilka motiv vi filmade. Från
svagt upplysta gränder och industriområden till en extremt ljust belyst swimmingpool fungerade D810 på ett absolut
enastående sätt med underbart omfång.

Anthony Arendt, filmfotograf
Jag tror att D810 kommer att bli lika populär bland filmare som D800 är bland stillbildsfotografer. Vi använde oss
uteslutande av den nya Picture Control-funktionen Jämn. Det var det perfekta sättet att utöka omfånget och
verkligen tränga in i de skuggiga områdena samtidigt som färgerna bevarades. Om du dessutom älskar NIKKORobjektiv lika mycket som jag gör kommer du märka att D810 är den bästa kameran att utnyttja dessa.
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AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Ljusstarkt objektiv med fast brännvidd, fantastisk prestanda vid maximal bländare

Det här ljusstarka objektivet med fast brännvidd är
konstruerat att prestera som bäst vid maximal bländare och
tänja på gränserna för maximal bildkvalitet. Objektivet är ett
utmärkt val vid nattfotografering och återger punktformiga

Licensierat av TOKYO TOWER

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

Den upplösning som en kamera med många megapixlar kräver

ljuskällor, t.ex. gatlyktor, som små rundade punkter hela
vägen till bildrutans kant. Utsökt jämn bokeh utan skarpa
kanter.

©Shinichi Sato

©Hisao Asano

Det oumbärliga telefotozoomobjektivet

Detta pålitliga telefotozoomobjektiv med fast bländare på
f/2,8 ger dig fler möjligheter när du fotograferar i krävande
situationer. Det är konstruerat för att uppnå enastående
detaljer och kontraster i hela kompositionen tack vare
Vibrationsreducering (VR) som ger dig möjlighet att

fotografera med upp till 3,5 steg längre slutartid6 och Nano
Crystal Coat-beläggning som reducerar ghost-effekter och
linsöverstrålning betydligt.
6 Baseras på CIPA-standard.

När en kamera har ett så högt megapixelantal är det extra viktigt med högkaliberoptik, och Nikons breda
urval av NIKKOR-objektiv kan enkelt ta fram hela potentialen hos 36,3-megapixelsensorn i D810. Tack vare
objektivens enastående upplösningskapacitet blir det möjligt att få en verklighetstrogen återgivning av
varje komponent i motivet: Du kan förvänta dig hög upplösning och skärpa ända längst ut i kanterna på
bilden, i kombination med en utsökt bokeh. Fotografer inom alla områden kan fånga sina visioner på ett
bättre sätt och återge dem med även de minsta färgtoner och nyanser intakta.

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Det här proffsobjektivet med en fast maximal bländare på
f/2,8 ger skärpa från kant till kant. Nano Crystal Coatbeläggningen minimerar ghost-effekter och linsöverstrålning
även i motljus, och ED-glaset reducerar kromatisk aberration

för enastående kontrast. Det här robusta och tillförlitliga
glaset är oumbärligt för professionella fotografer.

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

©Hisao Asano

Nikons längsta superteleobjektiv

Med den längsta brännvidden av alla NIKKOR-objektiv är
detta premiumobjektiv det ultimata valet för sport- och
naturfotografer. Objektivet är utrustat med fluoritglas, EDglas och Nano Crystal Coat-beläggning för enastående

©Hisao Asano
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©Lucas Gilman

Zoomobjektiv med vidvinkel och fast bländare på f/2,8 för överlägsen avbildning

skarpa bilder med minimal kromatisk aberration, ghosteffekt och linsöverstrålning. Objektivet levereras med en
dedikerad, specialanpassad 1,25× telekonverter som utökar
brännvidden till 1 000 mm.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Mångsidiga tillbehör som säljs separat
WR-1 trådlös fjärrkontroll
Den avancerade multifunktionsfjärrkontrollen WR-1 ger dig möjlighet
att styra viktiga kamerafunktioner på avstånd, inklusive filmning och
intervalltimerfotografering. Du kan utlösa flera kameror samtidigt,
antingen med en separat WR-1 eller genom att synkronisera kame
rorna till en huvudkamera som är ansluten till en WR-1. Kameragrup
per kan kontrolleras separat7 och kommunikationsavståndet mellan
WR-1-enheterna kan vara upp till 120 m,8 med 15 tillgängliga kanaler.

Inbyggd blixt och Creative Lighting System
D810 har en inbyggd blixt med ett ledtal på 12/39 (m/fot,
ISO 100, 20 °C/68 °F) och styrenhet. Tack vare kamerans
91K-pixlars RGB-sensor som tillhandahåller precis
ansiktsigenkänning och högdageranalys kan den inbyggda
blixten producera utmärkta resultat. För mer kreativ
blixtfotografering ger Nikons Creative Lighting System
möjlighet till oöverträffad flexibilitet. Utlös extra Nikonblixtar12 via styrenheten hos den inbyggda blixten och
skapa en så kraftfull och omfattande belysning som du
behöver.
12 SB-910-, SB-700- eller SB-R200-blixtar.
Obs! AF-hjälplampans räckvidd kan vara kortare än väntat beroende på
fotograferingsförhållandena.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Exponering: [M]-läge, 1/80 sek., f/6,3
• Vitbalans: Blixt • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Porträtt
©Miss Aniela

Systemtabell
WR-R10/WR-T10 trådlösa fjärrkontroller
Med Nikons trådlösa sändare/mottagare WR-R10 och trådlösa

BLIXTAR
SD-9
högpresterande
batteripack

sändare WR-T10 kan du styra kamerans funktioner på avstånd,9 även

SB-910-blixt

om det finns föremål mellan dig och kameran. Om båda enheterna

SB-700-blixt

används ger det en räckvidd på minst 20 meter. Du kan använda

SB-300-blixt

SB-910-blixt

SB-700-blixt

DR-5
vinkelsökare
DK-17
okular*

WR-R10 på flera kamerahus och fånga samma ögonblick ur olika

SC-28/29 TTLfjärrstyrningskabel

MB-D12
flerfunktionsbatteripack

UT-1 kommunikationsenhet

samt fjärrstyra kamerainställningar och livevisning via en dator.10

Batteriladdare
MH-25a*

Åtta batterier i
R6/AA-storlek**

Lucka för
batterifack BL-5

EN-EL18a
uppladdningsbart
litiumjonbatteri

Enheten har inbyggt kabelanslutet nätverk som kan uppgraderas till
trådlöst nätverk genom en kombination med den trådlösa sändaren

TV- OCH VIDEOTILLBEHÖR

WT-5. .
11

MH-26a
batteriladdare

HÖRLURAR
Hörlurar**

HC-E1 HDMI-kabel
(typ C-kontakt
ntyp A-kontakt)

MC-23A
sammankopplingskabel
2-poliga
fjärrtillbehör

VÄSKA
CF-DC4
halvmjuk väska

MC-35
GPS-enhet**
GPS-adapterkabel

USB-kabelklämma*

CompactFlash-kort**
SD-minneskort**

UC-E22 USB-kabel*

MC-DC2
trådutlösare

PC card-adapter**
CF-kortläsare**
SD-minneskortsläsare**
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MC-22A trådutlösare
ML-3 fjärrkontrollsats med
modulerat infrarött ljus
MC-23A
sammankopplingskabel
MC-25/25A adapterkabel

DATORTILLBEHÖR

Skrivare**
LAN-kabel**
EN-EL15 uppladdningsbart
litiumjonbatteri
EP-5B strömkontakt

TV-monitor**

MC-30A trådutlösare

Persondator**

MIKROFON

ME-1
stereomikrofon

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

MC-36A trådutlösare

GP-1A
GPS-enhet

UT-1
kommunikationsenhet

HDMI-ingång
för video**

WR-A10 adapter

MC-21A förlängnings
kabel

MC-25/25A
adapterkabel

EH-5b
nätadapter

FJÄRRKONTROLL OCH
GPS-TILLBEHÖR

WR-T10
WR-1
trådlös
trådlös
fjärrkontroll fjärrkontroll

MC-22A
trådutlösare

EP-5B
strömkontakt

HDMI-kabelklämma*

7 Gruppfunktionen kan inte användas när WR-R10-enheter används som mottagare.
8 Vid en höjd på ca 1,2 m eller lägre, beroende på väderförhållanden och eventuella hinder.
9 WR-A10-adaptern krävs för att ansluta till D810 som använder en kontakt med tio stift.
10 Baserat på IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Kräver att programvaran Nikon Camera Control Pro 2 är installerad på datorn.

DK-18
sökaradapter

WR-R10 trådlös
fjärrkontroll

MC-30A
trådutlösare

R1C1 blixtsystem för
närbildsfotografering,
inklusive kontrollenhet

EN-EL15
uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

kameranätverk med fjärrbildvisning och nedladdningsfunktioner,

DK-17M
sökarlupp

DG-2
sökarlupp

MC-36A
trådutlösare

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE

bildöverföringar mellan kameran och ett nätverk. Du kan skapa

DK-17C korrektionslins
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

SÖKARTILLBEHÖR

ML-3 fjärrkontrollsats
med modulerat infrarött
ljus

SU-800 kontrollenhet
för trådlös blixt

perspektiv.

UT-1 är en universal kommunikationsenhet som möjliggör snabba

DK-19
ögonmussla

NIKKOR-OBJEKTIV
SB-300-blixt

sändaren/mottagaren WR-R10 och sändaren WR-T10 tillsammans
för att aktivera en enda kamera, eller fästa sändaren/mottagaren

DK-17A imskyddat
sökarokular

WT-5A/B/C/D
trådlös sändare

EH-5b nätadapter

Capture NX-D †
Camera Control Pro 2
ViewNX 2*

.

* Tillbehör som medföljer ** Produkter från andra tillverkare än Nikon † Kan hämtas från Nikons webbplats (kostnadsfritt).
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Specifikationer
Kameratyp
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Bildsensor
Totalt antal pixlar
System för
dammreducering
Bildstorlek (pixlar)

Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Nikons FX-format
36,3 miljoner
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
37,09 miljoner
Rengöring av bildsensor, referensdata för borttagning av damm i bilden (kräver programvaran
Capture NX-D)
• FX-format (36×24): 7 360 × 4 912 (L), 5 520 × 3 680 (M), 3 680 × 2 456 (S) • 1,2× (30×20):
6 144 × 4 080 (L), 4608 × 3 056 (M), 3 072 × 2 040 (S) • DX-format (24×16): 4 800 × 3 200 (L),
3 600 × 2 400 (M), 2 400 × 1 600 (S) • 5:4 (30×24): 6 144 × 4 912 (L), 4 608 × 3 680 (M),
3 072 × 2 456 (S) • Fotografier i FX-format tagna i livevisningsläget för film: 6 720 × 3 776 (L),
5 040 × 2 832 (M), 3 360 × 1 888 (S) • Fotografier i DX-format tagna i livevisningsläget för film:
4 800 × 2 704 (L), 3 600 × 2 024 (M), 2 400 × 1 352 (S)
Obs! Fotografier som tas i livevisning har ett bildförhållande på 16:9. Ett DX-format används för fotografier som är tagna
i DX-bildområdet (24×16) 1,5×, ett FX-format används för övriga fotografier

Filformat
11_SE

Picture Control-system
Lagringsmedier
Dubbla kortfack
Filsystem
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Förhandsgranskning av
skärpedjup
Objektivbländare
Kompatibla objektiv

Slutartyp
Slutartid
Blixtsynkhastighet
Utlösarlägen
Bildmatningshastighet

Självutlösare
Exponeringsmätning
Mätningsmetod

Mätområde
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C)

Koppling av
exponeringsmätare
Exponeringslägen
Exponeringskompensation
Exponeringsgaffling
Exponeringslås
ISO-känslighet
(rekommenderat exponeringsindex)

Active D-Lighting
ADL-gaffling
Autofokus

• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering, komprimerad eller okomprimerad,
liten storlek tillgänglig (endast 12-bitars okomprimerad) • TIFF (RGB) • JPEG: Kompatibel
med JPEG Baseline med låg (ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering (liten
filstorlek). Komprimering med optimal bildkvalitet är möjlig. • NEF (RAW)+JPEG: Varje fotografi
lagras både i NEF (RAW)- och JPEG-format
Val mellan Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt, Landskap och Jämn.
Picture Control-inställningarna kan ändras och sparas
SD- (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla minneskort av typen SDHC och SDXC;
typ I CompactFlash-minneskort (UDMA-kompatibla)
Korten kan användas för lagring eller säkerhetskopiering, eller för separat lagring av
NEF (RAW)- och JPEG-bilder, bilder kan kopieras mellan korten
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
• FX (36×24): Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt • 1,2× (30×20): Cirka 97 %
horisontellt och 97 % vertikalt • DX (24×16): Cirka 97 % horisontellt och 97 % vertikalt
• 5:4 (30×24): Ca 97 % horisontellt och 100 % vertikalt
Ungefär 0,7× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
17 mm (-1,0 m-1, från mitten av sökarokularet)
-3 till +1 m-1
Type B BriteView Clear Matte Mark VIII med AF-områdesmarkeringar och kompositionsrutnät
Snabbt återgående
När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett
värde som väljs av användaren (läge A och M) eller av kameran (läge P och S)
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive G-, E- och D-objektiv (begränsningar gäller vissa
PC-objektiv), DX-objektiv (med bildområde DX (24×16) 1,5×), AI-P-NIKKOR-objektiv och icke-CPUAl-objektiv (endast exponeringsläge A och M), IX-NIKKOR-objektiv. Objektiv för F3AF och ickeAl-objektiv kan inte användas. Den elektroniska avståndsmätaren kan användas tillsammans med
objektiv med maximal bländare på f/5,6 eller större (den elektroniska avståndsmätaren stödjer de
11 fokuspunkterna med objektiv med maximal bländare på f/8 eller större)
Elektromagnetiskt kontrollerad, vertikalt rörlig, mekanisk skärpeplansslutare, elektronisk
slutare för främre ridå (i utlösarläge med uppfälld spegel)
1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, tid, X250
X=1/250 sek.; synkroniseras med slutare vid 1/320 sek. eller långsammare (blixtområdet minskar
vid hastigheter mellan 1/250 och 1/320 sek.)
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge),
QC (tyst serietagning), E (självutlösare), MUP (uppfälld spegel)
• Med EN-EL15-batterier (FX/5:4) CL: Cirka 1–5 bps CH: Cirka 5 bps, QC: Cirka 3 bps
(DX/1,2×) CL: Cirka 1–6 bps CH: Cirka 6 bps, QC: Ca 3 bps • Andra strömkällor (FX/5:4) CL:
Cirka 1–5 bps CH: Cirka 5 bps, QC: Cirka 3 bps (1,2×) CL: Cirka 1–6 bps CH: Cirka 6 bps, QC:
Cirka 3 bps (DX) CL: Cirka 1–6 bps CH: Cirka 7 bps, QC: Cirka 3 bps
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med intervall om 0,5, 1, 2, eller 3 sek.
TTL-exponeringsmätning via 91K-pixlars RGB-sensor
• Matris: 3D-färgmatrismätning III (objektivtyp G, E och D), färgmatrismätning III (övriga CPUobjektiv) och färgmatrismätning tillgängligt med icke-CPU-objektiv om användaren anger
information om objektivet • Centrumvägd: Cirka 75 % vikt ges till en cirkel med 12 mm diameter
i bildens mitt (8, 15 eller 20 mm cirkel kan även användas) eller viktning efter hela bildytans
genomsnitt (när icke-CPU-objektiv används: 12 mm cirkel) • Spot: Mäter en cirkel på 4 mm (ca
1,5 % av bildytan) i mitten av den valda fokuspunkten (i fokuspunkten i mitten om icke-CPUobjektiv används). • Högdagervägd: Tillgängligt med objektiv av typen G, E och D (motsvarar
centrumvägd när andra objektiv används)
• Matrismätning, centrumvägd mätning och högdagervägd mätning: 0 till 20 EV
• Spotmätning: 2 till 20 EV
Kombinerad CPU och AI
Programautomatik med flexibelt program (P), slutartidsstyrd automatik (S), bländarstyrd
automatik (A), manuell (M)
Exponeringsvärde –5 till +5 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV
2 till 9 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2 till 5 bilder i steg om 2 eller 3 EV
Ljusstyrka låst vid avläst värde med AE-L/AF-L-knappen
SO 64 till 12 800 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, med möjlighet att även välja värden på ca 0,3, 0,5, 0,7
eller 1 (motsvarande ISO 32) EV-steg under ISO 64 eller ca 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 (motsvarande
ISO 51 200) över ISO 12 800. Även automatisk ISO-känslighet kan användas
Värdena Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg eller Av kan väljas
Två bilder som använder ett valt värde för en bild eller tre till fem bilder som använder förinställda
värden för alla bilder
Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofokussensormodul med TTL-fasdetektering,
finjustering, 51 fokuspunkter (inklusive 15 sensorer av korstyp; f/8 stöds av 11 sensorer)
och AF-hjälplampa (intervall cirka 0,5–3 m)

Arbetsområde
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdeslägen
Fokuslås
Inbyggd blixt
Blixtkontroll

Blixtlägen
Blixtkompensation
Blixtgaffling
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative
Lighting System (CLS)
Synkterminal
Vitbalans

-2 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-C), förutsägande
fokusföljning aktiveras automatiskt beroende på motivets status
• Manuell fokusering (M): Elektronisk avståndsmätare kan användas
Kan väljas från 11 eller 51 fokuspunkter
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-följning, grupperat AF-område,
automatiskt AF-område
Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att
AE-L/AF-L-knappen trycks ned
Manuell uppfällning med låsknapp och ett ledtal på ca 12 meter, 12 meter med manuell blixt
(ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blixtkontroll med 91K-pixlars RGB-sensor finns med den inbyggda blixten,
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala SLR-kameror används med matrismätning,
centrumvägd mätning och högdagervägd mätning, i-TTL-standardblixt för digitala SLR-kameror
med spotmätning
Synk på främre ridån, långsam synk, synk på bakre ridån, röda ögon-reducering, röda ögonreducering med långsam synk, långsam synk på bakre ridå, av; stöd för automatisk FP med
höghastighetssynk
Exponeringsvärde –3 till +1 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV
2 till 9 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV, 2 till 5 bilder i steg om 2 eller 3 EV
Tänds när inbyggd blixt eller den extra blixtenheten är helt laddad, blinkar när blixten
har utlösts med full styrka
ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Stöd för Nikon CLS, kommandoläge tillgängligt

ISO 519-synkterminal med låsgänga
Auto (2 alternativ), glödlampa, fluorescerande (7 alternativ), direkt solljus, blixt, molnigt,
skugga, manuellt förinställt värde (upp till 6 värden kan sparas, spotmätning av vitbalans
tillgänglig under livevisning), välj färgtemperatur (2 500 K–10 000 K), samtliga med
finjustering
Vitbalansgaffling
2 till 9 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Livevisningslagen
Live view photography (still images), movie live view (movies)
Livevisning objektivservo • Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
Livevisning
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
AF-områdeslägen
Autofokus vid livevisning Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Filmmätning
TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Filmmätningsmetod
Matrismätning, centrumvägd mätning och högdagervägd mätning
Bildstorlek (pixlar)
• 1 920×1 080; 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p
och bildhastighet
• 1 280×720; 60p, 50p
Faktisk bildhastighet för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94, 50, 29,97, 25 och 23,976 bps.
Alternativen har stöd för både hög och normal bildkvalitet
Filmfilformat
MOV
Videokomprimering
Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat
Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet
Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
Film-ISO-känslighet
• Exponeringslägen P, S och A: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till Hi 2) med valbar övre gräns
• Exponeringsläge M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till Hi 2) valbar övre gräns, manuellt
val (ISO 64 till 12 800 i steg om 1/3, 1/2, or 1 EV), kan även anges till cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller
2 EV (motsvarande ISO 51 200) över ISO 12 800
Övriga filmalternativ
Indexmarkering, timelapse-fotografering
Monitor
8-cm ca 1 229 000-punkters (VGA; 640xRGBWx480 = 1 228 800 punkter) TFT LCD-monitor
med 170° betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och justering av ljusstyrka
Visning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder) med visningszoom, filmvisning,
foto och/eller bildspel, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation, visning av platsdata
och automatisk bildrotering
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt), anslutning till inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-utgång
HDMI-kontakt typ C
Ljudingång
Ministereokontakt (3,5 mm diameter, strömförsörjning via plug-in stöds)
Ljudutgång
Ministereokontakt (3,5 mm i diameter)
10-polig tillbehörskontakt Kan användas för att ansluta fjärrkontroll (tillval), den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 (kräver
adaptern WR-A10) eller WR-1, GPS-enheten GP-1/GP-1A eller en GPS-enhet som är kompatibel
med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (kräver adapterkabeln MC-35 GPS och en kabel med
9-polig kontakt av D-sub-typ)
Språk som stöds
Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi,
(kan variera efter
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska,
land och område)
marathi, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal och Brasilien), rumänska,
ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska,
ungerska, vietnamesiska
Batteri
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL15
Batteripack
Flerfunktionsbatteripack MB-D12 som tillval med ett EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18*
uppladdningsbart litiumjonbatteri eller åtta AA-batterier, alkaliska, Ni-MH eller litium
* Tillgängliga separat, kräver BL-5 lucka för batterifack som finns som tillval

Nätadapter
Stativgänga
Mått (B × H × D)
Vikt
Driftmiljö

Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
1/4 tum (ISO 1 222)
Ca 146 × 123 × 81,5 mm
Ca 980 g med batteri och SD-minneskort men utan kamerahuslock, ca 880 g (endast kamerahuset)
Temperatur: 0 till 40 °C; Luftfuktighet: 85 % eller lägre (ingen kondensation)

• PictBridge är ett varumärke. • CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC. • Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag. • Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i
det här materialet är simulerade.

Specifikationerna och utrustningen kan komma att ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren. Juli 2014

VARNING!

LÄS HANDBÖCKERNA NOGA INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN FÖR ATT FÖRSÄKRA DIG OM ATT
DU ANVÄNDER DEN PÅ RÄTT SÄTT. EN DEL DOKUMENTATION TILLHANDAHÅLLS ENBART PÅ CD-ROM.
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